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یجان
آذربا

رئیس سا زمان صمت زنجان:
کریدور صادراتی فرش دستباف در استان راه اندازی می شود

رئیس سازمان صمت استان خبر داد؛

اولویت های دریافت واکسن آنفلوآنزا 
در آذربایجان غربی اعالم شد

پایش وضعیت کارخانه ها برای 
اولین بار در اردبیل 

استاندار زنجان گفت: مدیران فعال در حوزه اجتماعی به جای دلسوزی   
شعاری، دلسوزی عملی داشته باشند و بین برنامه های کوتاه مدت و بلند 

مدت ارتباط معقول و منطقی برقرار کنند.
به گزارش جام جم فتح اهلل حقیقی در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت زنان 
و خانواده با اشاره به اهمیت حوزه اجتماعی افزود: در این حوزه باید افراد متخصص به 
کار گرفته شود تا  کارهای مربوطه به نحو مطلوبی پیش برود.  وی اضافه کرد: از طرفی به 
این مهم باید توجه داشت که در پروژه های عمرانی و اقتصادی با برنامه ریزی و کنترل، 
کارها انجام می شود اما در حوزه اجتماعی اقدامات مهم بوده چرا که باید کیفیت را به 

شاخص تبدیل و قابل سنجش کرد تا تبعات بعدی نداشته باشد.

استاندار زنجان:رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان:
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مدیران حوزه اجتماعی در عمل دلسوز باشند 
نه در شعار
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رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: نماینده اردبیل در مجلس:

دستگاه قضایی استان، آماده 
بهره مندی از ظرفیت نخبگان 

برداشت 2۷۰ هزار تنی انگور از باغات 
استان

مشاغل خانگی نیاز به حمایت دارند

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

برای  یال  ر میلیارد  هزار   ۱۷ از  بیش 
شد ینه  هز ین  آفر خدا  آب  ح های  طر
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اردبیل- بزرگراه  از  بهره برداری 
، اوایل سال آینده  مشگین شهر

و  راه  کل  اداره  ساخت  و  مهندسی  معاون 
اجرایی  عملیات  گفت:  اردبیل  استان  شهرسازی 
و  گرفته  شتاب  شهر  اردبیل-مشگین  بزرگراه 
پیش بینی شده سال آینده تکمیل و بهره برداری 

شود.
افزود:  زاده  یوسف  علی  جام جم  گزارش  به 
شتاب  با  هم اکنون  کیلومتر    ۱۰ آسفالت ریزی  
بیشتری در دست اجراست و عملیات روسازی و 
ابنیه ای فنی هشت کیلومتر باقی مانده نیز در حال 
اجرا بوده و  در صورت مساعد بودن هوا عملیات 
آسفالت در اوایل سال ۱۴۰۰ پایان و کل  ۸۵ کیلومتر 

مسیر به طور کامل  زیر بار ترافیک می رود.
گفت:  نیز  شهر  مشگین  فرماندار  صمدی  اکبر 
اردبیل  شهر-  مشگین  بزرگراه  دوم  باند  احداث 
این  می شود  تالش  و  بوده  مردم  مطالبات  جزو 
پروژه شتاب بگیرد.وی افزود: ۱۰کیلومتر از باند دوم 
بزرگراه مشگین شهر- اردبیل حدفاصل روستای 
آسفالت ریزی  پیرازمیان  روستای  و  اربابکندی 
از  امسال  خوشبختانه  گفت:  می شود.صمدی 
محل اعتبارات سفر رئیس جمهور ی  به استان 
اردبیل اعتبار قابل توجهی به این پروژه اختصاص 
یافته است که درصورت مساعد بودن شرایط جوی 

این پروژه اوایل سال آینده تکمیل خواهد شد.
بزرگراه  طول  کرد:  بیان  شهر  مشگین  فرماندار 
مشگین شهر- اردبیل ۸۵ کیلومتر است که ۴۲ 
و  رسیده  برداری  بهره  به  گذشته  در  آن  کیلومتر 
اردبیل  استان  به  جمهور  رئیس  سفر  جریان  در 
۲۵ کیلومتر دیگر افتتاح و بقیه مسیر به طول ۱۸ 

کیلومتر در دست اجراست.

سه شنبه   8 مهر  1399   شماره 5۷68

در  سرعین  و  نمین  نیر،  اردبیل،  مردم  نماینده 
خانگی  مشاغل  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
سوی  و  سمت  به  را  کشور  صنایع،  هدایت  کنار  در 
توسعه حرکت می دهند و از این مشاغل باید به نحو 

مطلوب حمایت شود.
جهاد  کرد:  اظهار  بدری  صدیف  جام جم  گزارش  به 
اجرای  برای  خوبی  گام های  و  اقدامات  دانشگاهی 
ح  ملی توسعه مشاغل خانگی در استان برداشته  طر

برای ۲  ح  طر این  اهداف  تحقق  صورت  در  که  است 
هزار نفر فرصت شغلی ایجاد و بسیاری از دغدغه های 

اشتغال و اقتصاد استان برطرف خواهد شد.
خانگی  مشاغل  خوشه سازی  با  این که  بیان  با  وی 

رونق  استان  در  تولیدی  فعالیت های  از  بسیاری 
می یابد، افزود: بهره مندی از ظرفیت مشاغل خانگی 
برطرف  را  تولیدی  واحدهای  مسائل  از  بسیاری 

می کند.

نماینده اردبیل در مجلس:
مشاغل خانگی نیاز به حمایت دارند اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

رامین صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت  دکتر 
و  صنایع  سازمان  در   85 سال  از  تجربیاتی  اردبیل  استان 
معادن سابق و بعد از ادغام وزارتخانه ها در سازمان صنعت، 
چون  مسئولیت هایی  وی  است.  داشته  تجارت  و  معدن 
و  صنعت  رئیس  و  معادن  و  صنایع  سازمان  رئیس  مشاور 
معدن و تجارت و قائم مقام رئیس سازمان صنعت و معدن  
و تجارت، معاون بازرسی و نظارت سازمان را داشته است که 
این تجربیات نقطه روشن در مدیریت وی در سازمان صمت 

استان اردبیل است.
وی در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: برای اولین بار بعد از 
شد.  پایش  استان  کارخانه های  وضعیت  آخرین  بنده  حضور 
 1042 شد  احصا  و  پایش   98 سال  که  بررسی  این  اساس  بر 
پروانه بهره برداری داریم که 839 پروانه فعالیت می کنند یکی 
با 10 درصد ظرفیت و یکی با 90 درصد که حدود 87 درصد کل 

کارخانه های استان می باشد. 
که قابلیت  کارخانه هایی  از پایش تعداد  گفته صادقی بعد  به 
احیا و ورود به چرخه تولید داشتند حدود 142 کارخانه بود که 
فعالیت  و  کار  به  نفر   1100 حدود  و  کارخانه ها  این  از  عدد   39

بازگشته اند و احیا 72 کارخانه در برنامه کاری قرار دارد. 
از  تریبون  این  از  می کند:  تاکید  استان  صمت  سازمان  رئیس 
بازدید  یك  خبری  تور  عنوان  به  تا  می کنم  دعوت  خبرنگاران 
تولید  چرخه  به  و  ایم  کرده  احیا  که  کارخانه هایی  از  میدانی 
بازگشته اند داشته باشند و صحت صحبت های ما را مستند 

ببینند.
ادامه گفتگوی ما را بخوانید:

از  تعداد  این  تا  شده  پرداخت  تسهیالت  مقدار  چه   *
کارخانه ها به چرخه تولید بازگردانده شوند؟

نظر  در  تجارت  و  معدن  و  صنعت  حوزه  برای  که  تسهیالتی 
مدیران  سفر  محل  از  یکی  که  بوده  قسمت  سه  شده  گرفته 

عامل بانك هاست قبل از سفر رئیس جمهور انجام شد. 
 3000 تجارت  و  معدن  و  صنعت  بخش  سهم  بودجه  این  از 
باالی  رقمی  کردیم  معرفی  ما  که  تعدادی  که  است  میلیارد 
میلیارد   480 حدود  پرداختی ها  و  می باشد  تومان  میلیارد   1500

تومان می باشد و پیگیر بقیه پرداختی ها نیز هستیم.
بند  از  استفاده  داشتیم  که  بخشی  مهم ترین  و  دیگر  بخش 
الف تبصره 18 قانون بودجه است. این ها تسهیالت یارانه دار 
و  صنعت  سازمان های  حوزه  در  اردبیل  استان  که  می باشند 
تسهیالت  این  جذب  در  را  کشور  دوم  مقام  تجارت  و  معدن 
دارد که 224 میلیارد تومان بود و برای سازمان استان 50 درصد 
مستمر  پیگیری های  با  و  بودند  داده  تخصیص  را  مبلغ  این 
بنده و کمك های استاندار باالی 160 میلیارد تومان تسهیالت 
یارانه دار به واحدهای تولیدی با سود 18 درصد پرداخت شد 

که 6 درصد این سود را دولت یارانه پرداخت می کند.
* در دوران کرونا واحدهای صنعتی و تولیدی با چه مشکالتی 

مواجه شده اند؟
ولی  نشده  تعطیل  بازه  این  در  استان  تولیدی  واحدهای 
سس،  و  کره  مثل  موادغذایی  تولید  باب  در  که  واحدهایی 
فعال بوده اند با کمبود فروش مواجه شده اند که خوشبختانه 
اخیرا دوباره با از سرگیری صادرات به کشور عراق و آذربایجان 

شاهد مرتفع شدن این مشکل نیز هستیم.
پرداخت  تسهیالت  هم  کرونا  از  دیده  آسیب  واحدهای  به   *

کرده اید؟
 900 حدود  ایم  کرده  مشخص  کار  این  برای  که  سامانه ای  در 
واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت این تسهیالت ثبت نام 
نیز  بقیه  به  و  شده  پرداخت  عده ای  به  ترتیب  به  که  کرده اند 

پرداخت خواهد شد.
ح شده گالیه از سیستم بروکراسی  * مشکل عمده ای که مطر

اداری می باشد. در این مورد چه نظری دارید؟
این مشکلی که در فضای مجازی به سازمان صنعت و معدن 
سازمان  این  به  مربوط  شده  داده  نسبت  استان  تجارت  و 
ساعت   3 حدود  و  روز  یك  از  کمتر  در  ما  سازمان  نیست. 
کارها  را صادر می کند و بقیه  موافقت اصولی و جواز تاسیس 
حدود   - استعالم  برای  که  دیگری  سازمان های  و  ادارات  در 
طول  به  و  می شوند  فرستاده   - می باشند  استعالم  عدد   13

می انجامد.
جواز  بنده  مسئولیت  از  بعد  بار  اولین  برای  خصوص  این  در 

تاسیس یا موافقت اصولی بدون نام صادر شده که در کشور 
در  شهرستان ها  پتانسیل  بررسی  با  که  شکلی  به  ندارد  نظیر 
و  این جواز صادر شده  نیاز استان  به  با توجه  و  تولید  زمینه 
استعالم های الزم انجام می شود و زمینه تولید برای کارخانه یا 
کارگاه مذکور بدون نیاز به هیچ بروکراسی صادر شده و زمینه 

تولید فراهم می شود.
* در بحث تنظیم بازار سازمان شما چقدر نقش دارد؟

و  دارد  وجود  گرانی  بحث  یك  گفت  می توان  خصوص  این  در 
گرانفروشی  ما  مدیریت  حوزه  در  اگر  گرانفروشی.  بحث  یك 
که  می کنیم  رسیدگی   

ً
سریعا و  بوده  مسئول  ما  بیفتد  اتفاق 

که  گرانی  اما بحث  کنند.  اعمال  را  فروشندگان سود متعارف 
متاسفانه مسئله ای کشوری است آن هم به دلیل نوسانات 

ارز و افزایش قیمت تولید و افزایش مواد اولیه می باشد.
با  آن  ارتباط  و  خودتان  تحصیلی  مدرك  خصوص  در   *

مقام تان توضیح دهید.
بنده  و  می باشد  معدن  و  صنعت  سازمان  اصلی  رکن  دو 

دکترای تخصصی زمین شناسی و معدن دارم.
معدن  حوزه  در  است.  معدن  زمینه  در  خودتان  تخصص   *

چه کارهایی در استان در حال انجام است؟
سال  در  معدنی  پهنه های  که  معدن  حوزه  در 

رکود  شرکت ها  و  بودند  شده  تعریف   93
بنده  پیگیری های  با  بودند.  کرده  پیدا 

مشخص   98 سال  در  پهنه   2 ذخیره 
که  شهر  مشکین  منطقه  در  یکی  شد 
االن برای بهره برداری در دست اقدام 

می باشد و دیگری پهنه قزل اوزن که 
در دست شرکت دیگری بود که بعد 

از پیگیری های بنده مراحل قانونی 
پهنه  و  معدن  گیری  بازپس  و 

گذار  سرمایه  به  و  شده  انجام 
جدید واگذار خواهد شد.

موسسه  به  هم  پهنه هایی 
برای  شد.  واگذار  خاتم 

پایش  معدن  اطالعات  بنده  مدیریت  طول  در  بار  اولین 
معادن  این  که  استاندار  و  فرمانداران  به  نامه ای  طی  و  شده 
با  و  باشد  گذاران  سرمایه  به  واگذاری  قابل  بروکراسی  بدون 
توجه به شفاف سازی که در حوزه معدن انجام داده ایم کامال 
یا  داریم  معدنی  ماده  چه  منطقه  کدام  در  که  شده  مشخص 
با ظرفیت پایین  در برخی معادن سنگ های تزیینی داریم که 
که  داشت  را  نفر   1000 برای  اشتغال  پتانسیل  و  می کردند  کار 
اخطارهای داده ایم که یا مشارکت کنند یا این که معدن را به 

سرمایه گذار توانمند واگذار نمایند.
سازنده  پیشنهادات  به  توجه  با  حاضریم  ما  نهایت  در 
و  معدن  و  صنعت  سازمان  دوستان 
تجارت استان را ارتقا بخشیم.  

رئیس سازمان صمت استان خبر داد؛

پایش وضعیت کارخانه ها برای اولین بار در اردبیل 

نوبت دوم

ثبت نام  گفت:  اردبیل  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
کارگاه های مجازی فرهنگی، هنری، ادبی و مهارت های زندگی کانون پرورش فکری در 
رشته های مختلف از اول مهر در مرکز مجازی کانون به نشانی kpf.ir آغاز شده و تا ۱۸ 

مهر ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
پاییز  دوره  کارگاه های  هماهنگی  جلسه  در  مهر  پنجم  احدزاده  جام جم  گزارش  به 
بود  خواهد  مهر  روز ۱۹  از  کانون  )آنالین(  برخط  کارگاه های  شروع  زمان  کرد:  اظهار 
و عالقه مندان در دو گروه سنی »کودک« یعنی ۷ تا ۱۲ سال و »نوجوان« یعنی ۱۲ تا 
کارگاه ها  این  این که  بیان  با  وی  کنند.   شرکت  کارگاه ها  این  در  می توانند  ۱۷سال 
کانون پرورش فکری  زندگی  انجمن های تخصصی و دپارتمان مهارت های  زیر نظر 
کودکان و نوجوانان برگزار می شود و امکان ارتباط مستقیم مدرس و هنرجو فراهم  
شده است، ادامه داد: این کارگاه های فرهنگی، هنری، ادبی و غیرهدر دو سطح ملی 
و استانی برنامه ریزی شده و شرکت کنندگان در این دوره ها عالوه بر دریافت گواهی 

شرکت، در صورت داشتن شرایط الزم جذب انجمن های کانون می شوند.  احدزاده 
با بیان این که عالوه بر کارگاه های برخط کانون، دوره های آموزش بدون محدودیت 
زمان )آفالین( نیز در قالب کارگاه های از پیش آماده شده از سوی استادان صاحب نام 
هر رشته ارائه می شود، ادامه داد: بر همین اساس متقاضیان استفاده از دوره های 
بدون محدودیت زمان کانون، می توانند پس از عضویت در پورتال کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان دوره موردنظر خود را انتخاب و فیلم هر جلسه را در زمان 
ارتباط  مربیان  با  آنالین  به صورت  نیاز  صورت  در  و  کنند  مشاهده  خود  موردعالقه 
داشته باشند.  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل اضافه 
کرد: جدول زمان بندی و مشخصات دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان و اسامی 
مدرسان رشته های مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، مهارت های زندگی و غیره در پایگاه 
خبری کودک و نوجوان به نشانی www.kanoonnews.ir و پورتال کانون به نشانی 

kpf.ir قابل دسترسی است.

مدیرکل کانون پرورش فکری اردبیل:

ثبت نام اینترنتی کارگاه های مجازی کانون های پرورش فکری کودکان 
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی اعالم کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۸۶۰ میلیارد 
ریال برای ساخت سد قیزقلعه سی و شبکه پایاب سد خداآفرین هزینه شده است.

به گزارش جام جم یوسف غفارزاده گفت: سد »قیزقلعه سی«  از نوع خاکی با هسته 
رسی بوده و هدف از اجرای آن تامین آب شبکه خداآفرین و تولید برق ۱۳۵ گیگاوات 

ساعت در سال است.
وی یادآوری کرد: طول تاج این سد ۸۳۴ متر، ارتفاع از روی پی ۳۷ متر، حجم مخزن آن 

۶۲ میلیون مترمکعب و حجم بدنه سد ۲.۳ میلیون مترمکعب می باشد.
اراضی  از  هکتار  هزار  زراعی ۱۲  آب  نیز  خداآفرین  سد  پایاب  شبکه  کرد:  اضافه  وی 

توسعه را تامین می کند.
غفارزاده اظهار کرد: این طرح شامل کانال انتقال اصلی به طول ۵۲ کیلومتر در ۵ 
قطعه، ایستگاه های پمپاژ ثانویه به تعداد ۹ ایستگاه و خطوط برق و نیرورسانی، 
ایستگاه پمپاژ از ارس )قارلوجه( اجرا و مساحت قابل بهره برداری از آن ۲ هزار هکتار 

است.
به ۹۰ درصد  و  آغاز شده  اجرای سد قیزقلعه سی در سال ۱۳۸۵  کرد:  یادآوری  وی 

پیشرفت فیزیکی رسیده که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: طرح شبکه پایاب سد خداآفرین نیز  
به ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده که در صورت تخصیص اعتبار در سال ۱۴۰۰ به 

بهره برداری می رسد.
وی پیش بینی کرد که با بهره برداری کامل از شبکه پایاب خداآفرین برای بیش از ۱۰ 

هزار نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد شود.
شهرستان خداآفرین با ۳۵ هزار نفر جمعیت در ۲۱۰ کیلومتری شمال شرق آذربایجان 
شرقی در حاشیه رودخانه مرزی ارس واقع شده و با وجود ظرفیت های بی بدیل 

کشاورزی، از جمله مناطق محروم استان محسوب می شود.
دولت در سال های اخیر اقدامات چشمگیری در قالب اجرای طرح ایجاد کشت و 
صنعت در شهرستان خداآفرین اجرا کرده که در سال های آینده چهره آن را به کلی 

دگرگون خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

ح های آب خداآفرین هزینه شد بیش از 1۷ هزار میلیارد ریال برای طر



صادرات سیب از آذربایجان غربی هموار شد 
هیچ  امسال  گفت:  آذربایجان غربی  سردخانه داران  اتحادیه  رئیس 
مشکلی در صادرات سیب وجود ندارد و این محصول نیز همانند دیگر 

محصوالت کشاورزی به دلیل ارزآوری صادر می شود. 
با   داشت:  اظهار  جام جم،  خبرنگار    با  گفت وگو  در  آقاباالزاده   مراد    
توجه  به  پیش بینی برداشت یک  میلیون و ۱۰۰  هزار  تن سیب درختی 

استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  اعالم    اساس  بر  آذربایجان غربی، 
سردخانه ها   در  درختی  سیب  تن   هزار  می شود  ۷۵۰   پیش بینی 
در  درختی  سیب  نگهداری  مدت  افزود:  وی  شود.  ذخیره سازی 
اول  از  سیب  نگهداری  قرار داد  و  بوده   استان  ۶ماهه   سردخانه های 
مهر تا اسفند   است و پس از تمدید قرارداد، سیب درختی را می توان 

تا بعد از عید در سردخانه نگهداری کرد. رئیس اتحادیه سردخانه داران 
آذربایجان غربی افزود: بیشترین سیب های تولیدی از شهر های اشنویه، 
نقده، مهاباد، سلماس و ارومیه است که کشاورزان سیب درختی را با 
هدف عرضه در بازارهای داخلی و خارجی تولید کردند.وی با اشاره به 
این که در حال حاضر ۳۴۵ واحد سردخانه در استان در حال بهره برداری 

آذربایجان غربی  سراسر  سردخانه های  اکنون  هم  افزود:  هستند، 
ظرفیت ذخیره سازی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ تن انواع میوه و بویژه 
در  مشکلی  هیچ  امسال  کرد:  خاطرنشان  آقاباالزاده  دارند.  را  سیب 
صادرات سیب وجود ندارد و این محصول نیز همانند دیگر محصوالت 

کشاورزی به دلیل ارزآوری صادر خواهد شد.
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اقتصادی
اجتماعی

خبر

٢١ موکـب حسـینی در اسـتان 
اسـت  فعـال  آذربایجان غربـی 

در  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  مسئول 
آذربایجان غربی گفت: 21 موکب از این استان برای 
ارائه خدمات در اربعین آماده شده و در چهار محور 
در  حرمین  و  عاطفه ها  مهربانی،  سالمت،  مواکب 

داخل استان خدمات رسانی خواهند کرد. 
افزود:  حسینی  سیدحسن  جام  جم  گزارش  به 
موکب سالمت در بخش ارائه خدمات بهداشتی 
مهربانی  موکب  و  استان  سطح  در  پیشگیرانه  و 
به  کمک  برای  را  مردمی  معیشتی  کمک های  نیز 
آسیب دیدگان کرونا جمع آوری می کند. وی اضافه 
به دانش آموزان  کمک  برای  کرد: موکب عاطفه ها 
بسته های  و  است  شده  راه اندازی  بی بضاعت 
در  و  کرده  خریداری  را  نیاز  مورد  لوازم  و  آموزشی 
ستاد  مسئول  می دهد.  قرار  نیازمندان  اختیار 
بازسازی عتبات عالیات در آذربایجان غربی بیان کرد: 
کمک های  جمع آوری  هدف  با  نیز  حرمین  موکب 
مردمی برای بازسازی عتبات عالیات راه اندازی شده 
موکب  هیچ  تاکنون  کرد:  تاکید  حسینی  است.  
آذربایجان غربی به سمت مرز و کشور عراق نرفته و 
در داخل استان خدمات رسانی را آغاز کرده است. 
وی اظهار کرد: تمامی خدمات بهداشتی و درمانی و 
سایر خدمات موکب های آذربایجان غربی رایگان و با 
حمایت خّیران است. 17 مهر امسال مصادف با روز 
اربعین سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( است و به دلیل شیوع کرونا و با هدف 
راهپیمایی  ویروس،  این  گسترش  از  جلوگیری 

اربعین ۹۹ در ایران و عراق لغو شده است.

کریدور صادراتی فرش دستباف 
در زنجان راه اندازی می شود

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
فرش  تخصصی  صادراتی  پایانه  کرد:  اعالم  زنجان 
دستباف در  استان زنجان به عنوان کریدور صادراتی 
راه اندازی  کشور  غرب  شمال  دستباف  فرش 

می شود.
به گزارش جام جم ناصر فغفوری اظهار داشت: این 
پایانه با هدف هم افزایی، توانمندسازی و همکاری 
در  تأمین  زنجیره  ذینفعان  و  خصوصی  بخش 
راستای تسهیل و کاهش هزینه های پنهان فرایند 
پایانی صادرات ایجاد می شود.  وی ادامه داد: پایانه 
زنجان  استان  دستباف  فرش  تخصصی  صادراتی 
کاسپین  المللی  بین  نمایشگاه  دائمی  محل  در 
در  افزود:  مسئول  مقام  این  شد.  خواهد  ایجاد 
پایانه صادراتی فرش امکان برخورداری از امتیازات و 
تخفیفات )۱۰۰درصدی( در تخصیص رایگان غرفه ها 
به  و  مزبور  دایمی  نمایشگاه  تشکیل  با  همزمان 
مدت ۶ ماه، برای مشارکت کنندگان برقرار خواهد 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شد. 
استان عنوان کرد: در این راستا نمایشگاه مجازی 
محصوالت  و  خدمات  نمایش  و  عرضه  امکان  با 
 IRANYES سامانه  طریق  از  کنندگان  مشارکت 

فراهم خواهد شد.

تش سوزی، این  قصه پر غصه آ
بار در سلطانیه

سلطانیه  شهرستان  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
این  چپدرق  روستای  در  سوزی  آتش  فقره  یک  از 

شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم مالک اژدر افشاری افزود: در این 
حریق  دچار  شهرستان  اراضی  از  هکتار  حادثه ۲۶ 
شد.  این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نیروهای 
منابع طبیعی شهرستان سلطانیه پس از دریافت 
در  بالفاصله  آن  اطفاء  منظور  به  حریق،  گزارش 
را  حادثه  این  علت  افشاری  یافتند.   حضور  محل 
انسانی اعالم کرد و گفت: متاسفانه به علت وزش 
اداره منابع  رئیس  انجام شد.   کنترل بسختی  باد 
را نهمین  طبیعی شهرستان سلطانیه این حریق 
آتش سوزی شهرستان سلطانیه در ۶ ماه نخست 
امسال اعالم کرد.وی از مردم خواست تا در صورت 
سوزی  آتش  و  تصرف  تخریب،  هرگونه  مشاهده 
را در اولین فرصت به سامانه ۱۵۰۴  اراضی ملی  در 

گزارش دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز آذربایجان غربی گفت: ۳ هزار و 
۷۵۰ واحد واکسن آنفلوآنزا برای آذربایجان غربی دریافت شده است 
که ۲ هزار و ۵۰۰ واحد سه ظرفیتی و یک هزار و ۲۵۰ واحد چهار ظرفیتی 

است. 

جواد آقازاده در گفت وگو با خبرنگارجام جم در ارومیه اظهار داشت: 
توزیع واکسن آنفلوآنزا براساس اولویت گروه های پرخطر  و از طریق 
مراجعه  داروخانه ها  به  مردم  لذا  می شود  انجام  بهداشت  مراکز 

نکنند.
واکسن  توزیع  افزود:  و  کرد  اشاره  واکسن  این  اولویت های  به  وی 
شامل  افراد  که  می شود  انجام   دوم  و  اول  اولویت   ۲ در  آنفلوآنزا 

اولویت اول به صورت رایگان دریافت می کنند.
پرسنل  داد:  ادامه  غربی  آذربایجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
در  بیمارستان ها  انتظامات(  و  خدماتی،اداری  درمانی،  )بهداشتی، 
اولویت تزریق واکسن هستند که در بین اینها اولویت با پرسنل 
شاغل در بخش یا اتاق ایزوله تنفسی فشار منفی، عفونی، بخش 
اورژانس،  اطفال،  داخلی،   ،  CCU  ،ICU ریه،  تخصصی  فوق  کرونا، 
جمله  از  بیمارستانی  ویژه  بخش های  سایر  و  زایمان  آزمایشگاه، 

انکولوژی، سوختگی و غیره است.
آقازاده افزود: تمام دانشجویان گروه های پزشکی که در فصل سرما 

واکسیناسیون  مشمول  می شوند  بیمارستانی  بخش های  وارد 
آنفلوآنزا هستند .

این مقام مسئول اعالم کرد: گروه های اولویت دار در بیمارستان های 
آموزش پزشکی  دولتی که زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان و 
نیستند، در اولویت بعدی بوده و  بیمارستان های غیردولتی، خیریه 

و خصوصی نیز مشمول واکسیناسیون آنفلوآنزا هستند.
آقازاده پرسنل نظام بهداشتی شاغل در واحد های تحت پوشش 
شامل خانه های بهداشت، پایگاه های سالمت، تسهیالت زایمانی، 
مراکز جامع خدمات سالمت، ستاد های شهرستان و استان، پرسنل 
شاغل در پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵، پرسنل مستقر 
در پایگاه های مراقبت بهداشتی مرزی و پرسنل بهداشتی درمانی 
شاغل در سازمان ها و ادارات دولتی را در اولویت های بعدی تزریق 

واکسن آنفلوآنزا اعالم کرد.
در  که  زیست  محیط  سازمان  و  دامپزشکی  سازمان  پرسنل  وی 
قسمت های مرتبط با پرندگان فعالیت می کنند، پرسنل نیروهای 

خدمات  ارائه  بخش های  در  شاغل  امنیتی  و  انتظامی  نظامی، 
بهداشتی درمانی، بیماران )HIV/AIDS( ، بیمارانی که به هرعلتی دچار 
ضعف سیستم ایمنی هستند، گیرندگان پیوند، دیالیزی، تاالسمی 
و  پرسنل  پرخطر،  گروه های  هموفیل،  سل،  سیکل  آنمی  ماژور، 
سالمندان ساکن در مراکز نگهداری سالمندان، معلوالن جسمی 
روانی  بیماران  ذهنی،  معلوالن  عضالنی،  عصبی  معلوالن  حرکتی، 
مزمن، کودکان بی سرپرست و زنان آسیب دیده اجتماعی و مادران 
اولویت  باالترین  هستند  باردار  آنفلوآنزا  شیوع  فصل  در  که  باردار 

جهت دریافت واکسن آنفلوآنزا را دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفت: زنان تا ۲ هفته 

پس از زایمان نیز مشمول این توصیه هستند. 
آذربایجان غربی گفت: ۳ هزار و ۷۵۰  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
واحد واکسن آنفلوآنزا برای آذربایجان غربی دریافت شده است که 
۲ هزار و ۵۰۰ واحد سه ظرفیتی و یک هزار و ۲۵۰ واحد چهار ظرفیتی 

است.

اولویت های دریافت واکسن آنفلوآنزا در آذربایجان غربی اعالم شد

اشاره  با  آذربایجان  غربی  در  ارومیه  احیای دریاچه  استانی ستاد  مدیر 
کانی سیب در شهرستان  آب سد سیلوه به سمت سد  به رهاسازی 
پیرانشهر با ظرفیت ۱۵ متر مکعب بر ثانیه گفت: این سد مهرماه افتتاح 

می شود. 
فرهاد سرخوش در گفت وگو با خبرنگار ما، با اشاره به آخرین وضعیت 
دریاچه ارومیه اظهار داشت: امروز تراز نگین آبی آذربایجان ۱۲۷۱.۲۶ است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۲۷۱.۳۰ بود کاهش را نشان 

می دهد.
وی تصریح کرد: وسعت دریاچه نیز دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع است 

در حالی که در مدت مشابه سال گذشته شاهد وسعت دو هزار و ۸۲۸ 
کیلومتری دریاچه ارومیه بوده ایم.

اشاره  با  آذربایجان  غربی  در  ارومیه  احیای دریاچه  استانی ستاد  مدیر 
به حجم آب موجود دریاچه ارومیه بیان کرد: هم اکنون دریاچه ارومیه 
سه میلیارد  و ۳۲ میلیون مترمکعب آب در دل خود دارد در حالی که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این حجم آبی بیشتر بوده و به سه 

میلیارد و ۴۳ میلیون مترمکعب رسیده بود.
سد  سمت  به  سیلوه  سد  آب  رهاسازی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کانی سیب در شهرستان پیرانشهر با ظرفیت ۱۵ متر مکعب بر ثانیه 
برای آغاز آبگیری سد کانی سیب و افتتاح آن در مهر امسال گفت: سد 
کانی سیب یکی از اجزای اصلی طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه است 
این  به  آب  مترمکعب  میلیون   ۶۰۰ از  بیش  ساالنه  آن،  افتتاح  با  که 
اقدامات  به  اشاره  با  ادامه  در  سرخوش  شد.   خواهد  منتقل  دریاچه 
عملیاتی توسعه محلی که به صورت آزمایشی در دشت حسنلو انجام 
انگور،  زنجیره های  توسعه  شامل  اقدامات  این  کرد:  بیان  می شود 
به  نوآوری  ورود  شامل   نیز  و  دارویی  گیاهان  و  زعفران  محمدی،  گل 
مجموعه زنجیره های ارزش، سامانه جامع مدیریت فرآیند زنجیره ارزش 

و امکان سنجی بازار آب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی برداشت 
۲۷۰ هزارتن انگور از باغات استان طی سال جاری خبر داد که نسبت به 

سال گذشته ۱۳ درصد رشد دارد.
از  انگور  برداشت  این که  بیان  با  جم  جام  با  گفتگو  در  جلیلی  رسول 
افزود: امسال سطح زیرکشت باغات  آغاز شده است،  باغات استان 
انگور استان ۲۱ هزار و ۸۰۸ هکتار بود که پیش بینی می شود ۲۶۵ هزار 
تن محصول از باغات استان برداشت شود.  وی ادامه داد: باغات بارور 
انگور استان ۲۰ هزار و ۷۹۵ هکتار بوده و به دو صورت دیم و آبی هستند 
و از مجموع ۲۶۵ هزار تن انگور تولیدی در استان، ۲۴۴ هزار و ۶۰۱ تن به 

صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت می شود.
به دلیل  ایستاده  باغات  کشت  زیر  به توسعه سطح  با اشاره  جلیلی 
انگور  باغات  ایستاده  فراز  کرد: طرح  تولید عنوان  برابری  افزایش سه 
به طور عمده در ارومیه، میاندوآب و نقده توسعه یافته است و حدود 
۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات استان را شامل می شود.  رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی با اشاره به این که ۶۰۰ درصد از انگور تولیدی به مصرف 
صنایع  به  دیگری  بخش  و  صادر  بخشی  بقیه  از  و  رسیده  خوری  تازه 
جزو  انگور  تولید  زمینه  در  غربی  آذربایجان  اظهارکرد:  می رود،  تبدیلی 
انگور  کرد:  نشان  خاطر  جلیلی  می رود.  شمار  به  کشور  برتر  استان   ۳

دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار به طور 
مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، 
بسته بندی و حمل و نقل انگور فعالیت نموده و از این راه امرار معاش 

می کنند.
 بیش از ۳۰ رقم انگور در استان تولید می شود 

ً
وی با بیان این که عمدتا

تبرزه  کشمشی،  قرمز  کشمشی،  سفید  به  می توان  آنها  جمله  از  که 
سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره 
کرد، گفت: به تازگی ارقام خارجی از جمله فلیم، ترکمن و سایر ارقام در 

برخی نقاط در حال توسعه است.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

سد کانی سیب مهرماه افتتاح می شود 
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خبر داد؛

برداشت 2۷۰ هزار تنی انگور از باغات استان

استاندار زنجان گفت: مدیران فعال در حوزه اجتماعی به جای دلسوزی شعاری، دلسوزی 
عملی داشته باشند و بین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط معقول و منطقی برقرار 

کنند.
و  زنان  سالمت  فرهنگی،  اجتماعی،  کارگروه  جلسه  در  حقیقی  اهلل  فتح  جم  جام  گزارش  به 

خانواده با اشاره به اهمیت حوزه اجتماعی افزود: در این حوزه باید افراد متخصص به کار گرفته 
شود تا  کارهای مربوطه به نحو مطلوبی پیش برود.

وی اضافه کرد: از طرفی به این مهم باید توجه داشت که در پروژه های عمرانی و اقتصادی با 
برنامه ریزی و کنترل، کارها انجام می شود اما در حوزه اجتماعی اقدامات مهم بوده چرا که باید 

کیفیت را به شاخص تبدیل و قابل سنجش کرد تا تبعات بعدی نداشته باشد.
استاندار زنجان ادامه داد: بنابراین هیچ جایی فنی تر از حوزه اجتماعی وجود ندارد و لذا برای 

پیشبرد امور افراد خاص و عالقه مند به خود را نیاز دارد .
وی اظهار داشت: بنابراین وظیفه ای که در حوزه اجتماعی به هر مدیر و فردی سپرده می شود 
باید به نحو مطلوب انجام شود.  حقیقی با اشاره به این که کنترل و پیشگیری آسیب های 
نیازمند  موضوع  این  داد:  ادامه  است،  کالن  و  مدت  کوتاه  ریزی  برنامه  نیازمند  اجتماعی 
آینده نگری و توانمندی الزم است و در صورت تحقق این امر، مسائل اجتماعی رفع می شود،  
راهکارها  باید  و  نمی برد  پیش  از  کاری  جلسات  در  کلی  مسائل  ارائه  که  است  درحالی  این 
شکل عملیاتی به خود بگیرد.  استاندار زنجان ادامه داد: هرچند آسیب های اجتماعی این 

استان در مقایسه با استان های دیگر کمتر است، بر این اساس تشکیل جلسات نیز مبتنی 
بر خروجی های الزم باشد تا مشکالت پیش آمده برطرف شود. وی با تاکید بر این که با ارائه 
برنامه های عملیاتی وضعیت آسیب های اجتماعی کنونی استان بهبود می یابد، گفت:  هر 
چند استان رتبه های خوبی در شاخص های مختلف این حوزه  در کشور را کسب کرده  اما 
همچنان نیازمند توجه جدی است.  استاندار زنجان در خصوص موضوع طالق نیز گفت: برای 
به روز رسانی آمار طالق در استان، مدیران متولی امر با تشکیل کمیته ای اهتمام جدی داشته 
باشند، چرا که انجام این کار اثرپذیری الزم را دارد و در نهایت گزارش آن در جلسات آینده ارائه 

شود.  
وی با اشاره به این که موضوع حاشیه نشینی نیز اهمیت ویژه ای دارد، ادامه داد: اداره کل راه 
و شهرسازی استان در این خصوص با توجه به وظایف محول شده نسبت به ارائه گزارش و 

پروژه های اجرا شده مبادرت کند.
حقیقی همچنین در ارتباط با تبلیغ کاالهای آسیب رسان به سالمتی خاطرنشان کرد: هیچ فرد 

و دستگاهی حق تبلیغ کاالی آسیب رسان را ندارد و این موضوع قابل پذیرش نیست.

استاندار زنجان:
مدیران حوزه اجتماعی در عمل دلسوز باشند، نه در شعار

معاون استاندار خبر داد؛

روزانه ۷۰۰ هزار ماسک 
در زنجان تولید می شود

استاندار زنجان خبر داد؛

اتصال روستاهای استان 
به اینترنت پرسرعت 

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار زنجـان گفت: 
روزانـه ۷۰۰ هـزار عـدد ماسـک در اسـتان تولیـد می شـود که 
اکنـون ماهانـه بـه دلیـل تولیـد مـازاد بـه ۸ میلیـون عـدد در 

ماه رسـیده اسـت.
بـا  رابطـه  در   ، آبی پـور محمدرضـا  جـم،  جـام  گـزارش  بـه 
حـال  در  کـرد:  اظهـار  اسـتان،  در  ماسـک  تولیـد  وضعیـت 
تولیـد شـده اسـت،  اسـتان  نیـاز  بـر  مـازاد  حاضـر ماسـک 
مواجـه  کاال  ایـن  تولیـد  کاهـش  بـا  تدریجـی  کـه  طـوری  بـه  
مـازاد  بـه  نیـز  شـده  تولیـد  ماسـک  تعـداد  و  می شـویم 
مصـرف تبدیـل می شـود؛ همچنیـن خریـد ماسـک توسـط 
مشـکالت  دلیـل  بـه  اسـتان  داروسـازان  تعاونـی  شـرکت 
پیـدا کاهـش  شـرکت  ایـن  در  آمـده  وجـود  بـه   مالـی 

 کرده است. 
بـا  زنجـان  اسـتاندار  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون   
بیـان این کـه روزانـه ۶ مرکـز هالل احمر و  یـک مرکز آموزش 
شـهر  در  را  ماسـک  مسـتقیم  طـور  بـه  حرفـه ای  و  فنـی 

زنجـان توزیـع می کننـد، افـزود: تعـدادی از تولیدکننـدگان 
ماسـک  دارنـد  را  تعاونی هـا  از  خریـد  مشـکل  اکنـون  کـه 
 خـود را از طریـق مراکـز هالل احمـر بیـن عمـوم مـردم توزیـع 

می کنند.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار زنجان با بیان 
این کـه ماسـک بـه صـورت فوق العاده در زمانـی که با پیک 
بیمـاری کرونـا مواجـه شـویم یـا ماننـد شهرسـتان طـارم کـه 
بـا ورود کارگـران فصلـی احتیـاج بیشـتری بـه ماسـک دارند، 
قابـل تامیـن اسـت، تصریـح کـرد: اکنـون در اسـتان زنجـان 
روزانـه ۷۰۰ هـزار عـدد ماسـک تولیـد می شـود که بر اسـاس 
آخریـن آمارهـای موجـود ماهانـه ۱۵ میلیون ماسـک تولید 
شـده امـا بـه دلیـل برخـی از مسـائل بـه ۸ میلیـون ماسـک 

کاهـش پیـدا کرده اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار زنجـان گفـت : 
در اسـتان زنجـان روزانـه توانایـی تولیـد ۱۰ تـن الـکل پایـه را 

داریم.
و تجهیـزات در  بـه تجهیـز منابـع  توجـه  بـا  ادامـه داد:  وی 
تـن   ۲۰ تولیـد  تـوان  کیمیاالـکل،  شـرکت  طریـق  از  اسـتان 
الـکل پایـه در روز وجـود دارد که نسـبت به مصرف اسـتان 

مـازاد اسـت.

ارتباطات  اخیر وزیر  گفت: به دنبال سفر  زنجان  استاندار 
و فناوری اطالعات به زنجان، وسایل سخت افزاری ارتقاء 
اینترنت، وارد استان شد که طی سه مرحله در آبان، بهمن 
و اسفند تمامی روستاهای باالی ۲۰  خانوار فاقد اینترنت به 

این فناوری متصل خواهند شد.
شورای  جلسه  در  حقیقی  اهلل  فتح  جم؛  جام  گزارش  به 
آموزش و پرورش استان اظهار کرد: با اختصاص اعتبار الزم 
از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تا پایان امسال 
گسترش می  اینترنت پرسرعت در تمامی مناطق استان 
برای  پرورش  و  آموزش  حوزه  کرد:  خاطرنشان  وی  یابد.  
با  و  متنوع  بسیار  حوزه ای  سمن ها  و  خیریه ها  فعالیت 
ارزش است که می توان با همکاری و مساعدت آنها برخی 
از نیازهای مهم دانش آموزان همچون لوازم الکترونیکی را 

برطرف کرد.
و  سمن ها  هدایت  راستای  در  افزود:  زنجان  استاندار 
خیریه ها جهت خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 
جلسه ای  متولی،  دستگاه های  حضور  با  استان،  این  در 

تشکیل می شود تا مساعدت های الزم انجام شود.
نماینده عالی دولت در استان در ادامه با تاکید بر این که 
فرمانداران شهرستان های استان با تشکیل ستاد فرعی 

داشته  بیشتری  توجه  مدارس  به  کرونا،  از  پیشگیری 
باشند تاکید کرد: عالوه بر این، فرمانداران باید به صورت 
از ماسک و  از وضعیت مدارس و نحوه استفاده  میدانی 
تمهیدات  و  نموده  بازدید  روزانه  کننده،  ضدعفونی  مواد 
با  افزود:  حقیقی  کنند.   فراهم  مشکالت  رفع  برای  را  الزم 
توجه به بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی و با همکاری 
مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل آموزش 
دانش  و  معلمان  مستمر  غربالگری  استان  پرورش  و 
این که  بیان  با  زنجان  استاندار  باشد.   اولویت  در  آموزان 
با توجه به فصل پاییز همزمانی بیماری آنفلوآنزا با بیماری 
کووید - ۱۹ ارائه آموزش های دقیق بهداشتی امری ضروری 
از  گیری  بهره  با  آموزش ها  خصوص  این  در  گفت:  است، 

کارشناسان مجرب از طریق رسانه استانی انجام شود.
وی اضافه کرد: طبق گزارش اعالم شده مدارس شهرهای 
ماهنشان، ایجرود و خدابنده در زمینه اجرای پروتکل های 
بهداشتی عملکرد چندان مطلوبی ندارند که در این راستا 

باید بیش از گذشته اقدامات الزم را ارتقا دهند.



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            ۰21-44233511

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: میثم قربانی   044-32256311-13

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33353800
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

افسوس که عمر در بطالت بگذشت 
با باِر گنه، بدوِن طاعت بگذشت

فــــــــــردا که به صحنه مجازات روم       
امام خمینی )ره(گویند که هنگام ندامت بگذشت

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

سه شنبه 8  مهر   1399

خبر

فکری  پرورش  کانون  ثبت نام 
آذربایجان شرقی برای کارگاه های 

آنالین
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
موضوعات  به  عالقه مندان  از  آذربایجان شرقی 
فرهنگی و ادبی برای شرکت در کارگاه های آنالین 

فرهنگی هنری دعوت کرد.
از  مرحله  دومین  نام  ثبت  جام جم  گزارش  به 
اجرای کارگاه های آنالین ویژه کودکان و نوجوانان 
کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی در عناوین 
تا  ادبی،  و  هنری  فرهنگی  متنوع  موضوعات  و 

نوزدهم مهر جاری ادامه دارد.
خالقیت،  پرورش  و  اندیشی  مثبت  مهارت های 
اوریگامی، نوشتن خالق، فن بیان در قصه گوئی، 
موسیقی  داستان نویسی،   ، کالژ و  کاردستی 
نقاشی  و  شعرسرایی  خوشنویسی،  نجوم،  ارف، 
که  هستند  کارگاه ها  این  عناوین  جمله  از 
kpf. عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت

کارگاه ها  این  در  آنالین  صورت  به  و  نام  ثبت   ir
شرکت کنند.

تفکیک  به  و  تخصصی  صورت  به  کارگاه ها  این 
گروه های سنی از ۴ تا ۱۷ سال برگزار خواهد شد.

نخستین  تابستان،  فصل  در  این  از  پیش 
با  هنری  فرهنگی  برخط  کارگاه های  تجربه 
شرقی  آذربایجان  نوجوانان  و  کودکان  استقبال 
اجرا  مرحله  به  موفقیت  با  آنان  خانواده های  و 
مراقبت  هدف  با  کارگاه ها  این  است.  درآمده 
مقابل  در  نوجوانان  و  کودکان  از  پیش  از  بیش 
حضور  و  فعالیت  بر  نظارت  نیز  و  کرونا  ویروس 
محتوای  ارائه  و  تولید  و  نوجوانان  و  کودکان 
مجازی،  فضای  در  هنری  فرهنگی  مناسب 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  می شود.  برگزار 
نوجوانان آذربایجان شرقی ۲۹ مرکز ثابت و سیار 
سطح استان دارد و از این نظر در رتبه های ۲۰ به 
باالی کشور جا می گیرد.  تا پیش از شیوع کرونا، 
از  نوجوانان  و  کودک  هزار   ۲۰۰ از  بیش  ساالنه 
کودکان  کانون پرورش فکری  برنامه های متنوع 
و نوجوانان آذربایجان شرقی بهره مند می شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
از ماسک در واحدهای صنفی پرتردد  گفت: استفاده 

بویژه نانوایی های استان ضروری است.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا حبیب امین زاده، 
روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به آغاز موج 
سوم شیوع ویروس کرونا افزود: برخی از واحدهای 
سوخت  جایگاه های  و  نانوایی ها  مانند  صنفی 
پروتکل های  و  دستورالعمل ها  رعایت  مشمول 
بهداشتی هستند و باید این دستورالعمل ها در این 

واحدها اجرا شود.
دستورالعمل های  اساس  بر  این که  بیان  با  وی 
بهداشتی، نانوایی ها باید از اخذ پول نقد خودداری 
مشمول  صنفی  واحدهای  داشت:  اظهار  کنند، 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی ملزم به استفاده 
محلول های  و  بهداشتی  دستکش  ماسک،  از 

ضدعفونی در محل فعالیت خود هستند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 

این که پرداخت هزینه  به  با اشاره  آذربایجان شرقی 
سوخت در جایگاه نیز باید از طریق کارتخوان انجام 
شود، گفت: مسئولیت سوختگیری در جایگاه های 

سوخت بر عهده متصدیان جایگاه است.
این  بازرسان  از  ادامه داد: تیم مشترکی  زاده  امین 
میزان  صنفی  اتحادیه های  و  اصناف  اتاق  سازمان، 
صنفی  واحدهای  در  بهداشتی  موازین  رعایت 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  مشمول 
برخورد  قانونی  صورت  به  متخلفان  با  و  رصد  را 

می کنند.
در آذربایجان شرقی ۱۵۰ هزار واحد صنفی وجود دارد 
که ۱۳۵ هزار واحد از این تعداد دارای مجوز است و 
از این تعداد ۶۰ هزار واحد صنفی با جواز کسب در 

قالب ۷۴ اتحادیه در شهر تبریز فعالیت دارند.

میلیارد   ۵۹۵ تاکنون  کرد:  اعالم  آذربایجان شرقی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تومان پرونده متقاضیان دریافت تسهیالت کرونا به بانک های استان ارسال و از این 

میزان ۱۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
به گزارش جام جم حسین فتحی افزود: تا به امروز ۱۰ هزار و ۹۷ کارگاه در سطح آذربایجان 

شرقی موفق به دریافت تسهیالت کرونایی شده اند.
 ۳۵۶ و  هزار   ۲ را  شرقی  آذربایجان  برای  کرونا  بانکی  تسهیالت  ابالغی  اولیه  اعتبار  وی  
 به یک هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان کاهش 

ً
میلیارد تومان اعالم و اظهار کرد: این رقم بعدا

یافت.
درصد   ۳۳ معادل  که  شده  پرداخت  ابالغی  اعتبار  درصد   ۱۶ تاکنون  داد:  ادامه  وی 
پرونده های ارجاعی به بانک هاست.  فتحی یادآوری کرد: مهلت ثبت نام برای برخورداری 
اختیار  در  دیگری  فرصت  تا  است  شده  تمدید  مهر  آخر  تا  کرونا  حمایتی  تسهیالت  از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونای استان  قرار داده شود.  وی ادامه داد: پرداخت 

تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از جمله سیاست های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه ها و صیانت از نیروهای کار 
 ۱۴ اساس  این  بر  گفت:  شرقی  آذربایجان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  است. 
و  شده  متحمل  را  کرونا  ویروس  شیوع  از  آسیب  بیشترین  که  منتخب  شغلی  رسته 
دارای بیمه و غیر بیمه ای ، در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای استفاده 
از تسهیالت مذکور به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت 

نام خود را تکمیل کنند.
آذربایجان شرقی چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی خرد و متوسط دارد و کارشناسان 
آنها را تا حد ۷۰ درصد  مسائل اقتصادی می گویند شیوع کرونا فعالیت شمار زیادی از 

کاهش داده است.

ارسال 595 میلیارد تومان پرونده تسهیالت کرونایی
 به  بانک های آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری، با با بیان این که دستگاه قضایی استان در رابطه 
قضایی  دستگاه  گفت:  است،  پیشتاز  دانشگاهیان  و  نخبگان  با  تعامل 
استان آماده بهره مندی از ظرفیت نخبگان جامعه در حوزه های مختلف و 

برنامه ریزی بر اساس آن برای خدمت به مردم است.
و  مسائل  بررسی  نشست  در  اللهی  خلیل  موسی  جام جم  گزارش  به 
آزاد  دانشگاه  رئیس  حضور  با  استان  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات 
 ، اسالمی استان و اعضای حوزه فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
چندین  قضائیه  قوه  راس  در  رئیسی  اهلل  آیت  حضور  زمان  از  کرد:  اظهار 
برنامه تحولی کاربردی شروع شده که در حال اجرا و عملیاتی شدن است.

فساد  با  مبارزه  قضائیه  قوه  رئیس  تحولی  برنامه های  از  یکی  افزود:  وی 
بوده  آن  از  ج  خار و  قضائیه  قوه  مجموعه  داخل  از  اعم  مظاهر  تمامی  در 
که اقداماتی نیز در این خصوص انجام شده و بخشی از این اقدامات در 

رسانه ها اطالع رسانی شده است.
وی اضافه کرد: از دیگر برنامه های تحولی قوه قضائیه که آیت اهلل رئیسی 
بر آن همواره تاکید دارند، در کنار مطالبه حقوق عامه، تعامل با نخبگان 
این خصوص  اقداماتی در  که  و دانشگاهیان در حوزه های مختلف بوده 
با  ارتباط  موضوع  البته  داد:  ادامه  خلیل الهی  است.  شده  آغاز  استان  در 
این  در  شرقی  آذربایجان  و  شده  آغاز  مساله  این  از  پیش  دانشگاه ها 
آن عقد تفاهم نامه با حوزه  از  خصوص پیشتاز بوده است که نمونه ای 

علمیه خواهران برای ارتقای آموزش های فرهنگی در جامعه است.
آماده بهره مندی از ظرفیت  وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان 
برای  آن  اساس  بر  ریزی  برنامه  و  مختلف  حوزه های  در  جامعه  نخبگان 

خدمت به مردم است.
قضائیه  قوه  تحولی  برنامه های  دیگر  از  انسان ها  کرامت  حفظ  داد:  ادامه  وی 

بوده که در این خصوص خود را 
برگزاری  و  می دانیم  متعهد 

برای  مردمی  مالقات های 
مشکالت  به  رسیدگی 
مردم بخش کوچکی از این 

برنامه هاست.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

دستگاه قضایی آذربایجان شرقی، آماده بهره مندی از ظرفیت نخبگان 
ضرورت استفاده از 

ماسک در نانوایی های 
آذربایجان شرقی 

داریم.«


